Vezetői Összefoglaló
Állami Hivatalok számára
Vállalatirányítási rendszerekhez kapcsolható térképszerver alkalmazás
VARINEX Informatikai Zrt.
Technológia: Pitney Bowes Spectrum Spatial for Business Intelligence (BI)

1. kihívások
IBM Cognos vállalatirányítási rendszer a haladó lekérdezések, elemzések, riportok készítését
támogató üzleti elemző alkalmazás melyhez nélkülözhetetlenek a területi alapú lekérdezések. A
részletesebb területi lekérdezéseket az IBM Cognos beépülő térképes modulja nem támogatja, kivéve
az alapvető térképes megjelenítést.
Az elemzők ezért nehézségbe ütközhetnek, amikor a saját üzleti geolokációs adataikat egyéb,
földrajzi helyhez kapcsolódó adatokkal kell összehasonlítani, mint például az infrastrukturális
adottságok, demográfia, gazdasági helyzet, vagy a versenytársak, kapcsolódó hivatalok
elhelyezkedése stb.
A lekért adatokat nem lehet külön rétegként térképen feltüntetni.
Nehéz értelmezni a keletkezett riport eredményeit, ok-okozati összefüggéseit.

2. Spectrum Spatial for Business Intelligence (SS4BI) üzleti előnyei








BI rendszereket térinformatikai funkciókkal erősíti a dashboard megjelenítés térképes
támogatásával
A Spectrum alkalmazást lehetőségeit pedig kibővíti a dashboard nyújtotta előnyökkel,
táblázatos és diagramos megjelenítéssel
dinamikus, professzionális térképi lekérdezések
költséghatékony megoldás (CPU alapú licencezés)
gyors megtérülés
minimális tanulást igényel

 skálázható, mobil eszközökön való megjelenítést is támogatja
 nincs hosszú időn át tartó integrálás, fejlesztés
 néhány nap alatt telepíthető

Kihívás:

Hivatali feladatok optimális megosztása, elemzése

Megoldás:

•
•
•

•

Szolgáltatási területek optimális elosztása
adott megyei hivatalok, kirendeltségek feladatainak, ellátott
területhez tartozó lakosság meghatározása
Elemzői munka támogatása pontos térképes kimutatásokkal (pl.
egészségügyi statisztikák, gyógyszerforgalom, vagy balesetek
megjelenítése térképen)
Hatékonyabb elemzés - hatékonyabb tervezés!

Eredmény:

3. Architektúra
SS4BI megoldás egy integrációs platformon keresztül – interaktív térképes interface és különböző
tool-ok segítségével – adott vállalatirányítási rendszereket és a Spectrum Spatial webszerver
technológiát köti össze, ezáltal teszi lehetővé a két rendszer együttes előnyeinek kihasználását.
Segítségével a BI rendszer dashboard alapú megjelenítő felületét lehet kiegészíteni a Spectrum
térképszerver adottságaival. Az oda-vissza kommunikáció biztosított, így akár a dashboard felületen,
akár web browserben vagy mobil eszközön való megjelenítés is. Így lehetővé tehető, hogy a BI
rendszerhez való hozzáféréssel nem rendelkező személyeknek is publikáljuk a térképeket.
Az alkalmazás lényege, hogy a térkép és az üzleti adatok külön szerveren tárolódnak, így
- egyszerűbb a rendszer beüzemelése
- mely lehetővé teszi az elemzési folyamatok, lekérdezési funkciók hatékony, gyors működését.

Architektúra

4. Főbb funkciók összefoglalása
Funkcionális összefoglalás

A legfontosabb BI
rendszerekkel való
kompatibilitás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
+ Excel

Actuate®,
BIRT™,
SAP Business Objects,
IBM Cognos,
Oracle (OBIEE and Hyperion)
QlikView®,
MicroStrategy,
Microsoft Reporting Services

Open Standards

OGC támogatás (WFS, WMS, CSW,WMTS)

Cognos rendszerből leszűrt
adatok automatikusan
frissítik a térképi látványt

Üzleti felhasználók és döntéshozók gyorsan hozzájuthatnak a
kívánt információhoz a szokásos Cognos lekérdező opciókat
használva. Az adatok frissülnek a térképen.

A térképről leszűrt adatok
megjelennek az adott
Cognos riportban

Leválogatva az adatokat térképen lehetővé teszi a gyors
összefüggés feltárását, mivel a lekérdezés frissíti a BI riportot

A térképen felugró popup
ablakból lekérhető a BI
Hatékonyság növelés támogatása térképbe ágyazott BI riport
riport (térképbe ágyazott BI futtatásával
report)
Többszörös rétegkezelés

Egyszerre több adatbázis jeleníthető meg a térképen, javítva
ezzel az elemzéseket és a vizualizációt, megkönnyítve több
adatbázis értékeinek összehasonlítását gyorsan.

Popup ablakban felugró
linkelt BI riport &
beágyazott térkép

Kiegészítő kimutatások hozzáadása térképhez linkelhető BI
riporttal, beágyazott térképekkel.

Information popups

Részletesebb megértést és elemzést tesznek lehetővé a tartalom
érzékeny, összefüggéseket kiemelő információ ablakok (popups)

Drill up or down

Adatok aggregálása, lekérése különböző mélységű közigazgatási
szintekre

5. Új funkciók

 Join Layers – vonal, poligon, és pont formátumú téradatok megjelenítése térképen,
kapcsolása külső adatforrásból
 Region Relationship: pontokat a BI reportból veszi, és tematizálja a térkép szerveren
található poligonokat úgy, hogy a poligonba tartozó adatokat összegzi/átlagolja stb.
 Charts on Regions: meglévő tematikus színezés felett, adott közigazgatási egységhez (pl.
irányítószámhoz) kapcsolható kör vagy oszlopdiagramok megjelenítése
 Point Cluster: meglévő pont formátumú adatok – pl. címek – összegzése ún.
klaszterekbe, adott értékek alapján. A klaszterek nagyobb körökként - csoportokként jelennek meg a térképen.
Point clusters:

 Line Layer Generator (Spider Maps)
Pontok összekötése adott azonosító alapján, két külön adatbázis esetén is. Az adatokat a Cognos
riportból veszi és automatikusan megjeleníti térképen.

 Beágyazott adat tartalom a riportban:

 Export to Excel

-

 Color Brewer support
elkülönítő és fokozatos tematikus színezés

 GPS koordináták összekötése (pl. járattervezéshez, adott buszjárat útvonalának
megjelenítése)

 Bi riportból kijelölt adatok térképen való megjelenítése



I18N Support (Internationalisation Support)

pl.: Japán nyelvű menürendszer:

6. példa térképek egy IBM Cognos – Spectrum Spatial alapú rendszerben
Biztosítási összegek az USA-ban államok szerint, funkció: adat lekérés oszlopdiagramon, tematikus
színezés térképen.

Biztosítási összegek az USA-ban államok szerint, funkció: egyszerre több tematika megjelenítése
(kitöltés színnel - biztosítás, kitöltés piktogramokkal – adott biztosítás típus)

Aktuális adatok importálása külső adatforrásból, funkció: egyszerre több tematika megjelenítése
(Nemzeti Óceán,- és Légkörkutató Intézet adatai beimportálva hő térképen, biztosítási adatok
megyei szinten)

Lekérdezés adott területre szűrve funkció: a hurrikán által sújtott terület kijelölése után az adott
területre lekérhető a megyei biztosítási adatok összege, átlaga stb.

Hőtérkép készítése hotspotokkal – hurrikán által legjobban sújtott területek kiemelése

Nagyítás a célterültekre, kiemelve az egyes címekhez tartozó biztosítási adatokat

További információ (videó): https://www.youtube.com/watch?v=j3UeTEoMaVE

